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    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 . وعلى آله وأصحابه أجمعين ،نا محمدوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي ،الحمد هلل رب العالمين

وقااد تساا بيض بعااا األااواع الكااالم علااى اأعماااا  ،عماااا بالنيااا وحاادن  اأ ،الااوحي مااالاا الحاادن  عاان باادء
وقااد رااال أ ااض العلاام ماان راالنه  ،اأمااور الاادنن كل اابااض اااي  ،بالنيااا  و ااو حاادن  ع اايم لااه راالع اااي أمااور العبااا ا 

ولااا   تسا بيل اولاواع   ا  ،اي جميل أبواب العلم ،أنه ندلض اي جميل أبواب الدنن :وع موه ح ى قاا بعض م
أع الكالم اياه كييار و او  ؟م ى نن  يما ندري  ،أو لمسة ،أو أربعة ،ألانا ايه  روس ثالثةبيلوع المدة   ا تس 

ف ايه المصنفا  وأل ،وكالم الشراح أتضا ايه طويض ،والكالم ايه كيير ،وعمدة من عمده ،أصض من أصوا الدنن
ا علااى أع نساا فيد بلااا الن اار عاان كوننااا وعلااى  اااا نااوطن أنفساان ،أ ااض العلاامجماال ماان ماان قبااض وراارح  ،المفاار ة

 ماا تف اام راايء، ا اااا ؟كاام ألاانا اليااوم ماان سابر :ويقاوا ،أنجزناا أو لاام ننجاز، أمااا الااي تعااد اأساابر ااي الك اااب
  .على كض حاا ان  ينا من ال رجمة ووقفنا على الحدن 

 ،وقباض ال اراجم ،"  لى ألار اوسانا  حدثني الحميدي " عبد هللا بن الزبير :-رحمه هللا تعالى-تقوا اومام البخاري 
  .تراجم رواة الحدن 

، تقاوا: قاد لبادء الاوحي وك ااب اوتمااع :تقاوا ااي رارحه أواااض الصاحي  -رحماه هللا تعاالى-لناووي ل ا  ننقض كالما
ويساا فا  ماان حفاا   ،أع الكااالم مضاااك  ليااه ؛-ساالم عليااه و صاالى هللا-رأنااأ أع أراارك الك اااب بنساا  رسااوا هللا 

عليااه -بااي أنااأ حف ااأ نساا  الن ،كمااا تقااوا أ ااض العلاام: ماان أجااض أع تحاااا عليااه -يااه الصااالة والسااالمعل-نساابه 
أو غير م من الصحابة اإنك تاكر من  ،أو عيماع ،أو عمر ،لك أر   نس  أبي بكرثم بعد   ،-الصالة والسالم

 ااا علاى المحفاوو و  بااقي تعاويال  ت ارك ال ،لاكثام ت ارك   ،-عليه الصالة والسالم-ي بالنب ا ل قاءنسب م  لى نقبة 
ليحيلاوا علياه مان تمار ب ام  ؛-علياه الصاالة والساالم-نري  كييارا  أ اض العلام حينماا تصادروع الشاروح بنسا  النباي 

 .من الصحابة
و او " محماد بان  -وسالمصالى هللا علياه -قد رأنأ أع أرارك الك ااب بنسا  رساوا هللا  :-رحمه هللا تعالى-تقوا 

 ،باال مز وتركاه-ؤي قصي بن كالب بن مارة بان كعا  بان لالمبل  بن  ارم بن عبد مناك بن عبد هللا بن عبد ا
لزيمة بان مدركاة بان  ليااس بان مضار   ر بن مالك بن الن ر بن كنانة بنبن غال  بن ا -وال مز قوا اأكيرين

  .بن نزار بن معد بن عدناع
  .عراببالنسبة لنبق ا وك اب  ا وموقع ا من او ،معروك بالنسبة  بن

  .بن "  اا بالنسبة لنبق اواي الدرج   تنبق " محمد  ،أما النبق   ا اب دأ ب ا ا ي  مزة وصض تنبق



نن " محماد بان عباد هللا"   ا كاناأ باين علماين م والاد ،وك اب  ا   ا كانأ بين علماين م والادنن اإن اا تحااك األاف
بان دنن كماا تقاوا " عباد هللا ر م والاين علماين غيالكان لاو كاناأ با ،لك تحااككاالمبلا  ابن عبد ا ،تحاك األف

ا يباأ اللاف وتكاوع ابان  ،ا اي واقعاة باين علماين لكن ماا غيار م والادنن مالك ابن بحينه " مالاك أباوه وبحيناه أماه
كام مان أ اض العلام اياه تابعاة لماا صاف عناد  أو ،أو بياع ،وموقع ا من اوعراب بدا ،ليانيلحينئا تابعة لألوا   

واليانياة  ع ابان اأواو ؛" باُن مالاك اباُن بحيناهعباد هللا قلاأ " لكان   ا  ،" بان  " محمد بُن عباد هللا  : ا قلأاإ .قبله
بن مالك ابان بحيناه اكال ماا تاابل وإ ا قلأ عن عبد هللا  ،كال ما تابل لعبد هللا وعبد هللا موقعه من اوعراب الرال

وكيير من البالب تخبال ااي قاراءة  ،به ل ااسلوا اين   ابن أبيوميله عبد هللا ،عه من اوعرابموقلعبد هللا حس  
  .ابن بين اأعالم

أبااو قااري  اااي قااوا  ر  ااووالنضاا ،ايااه وال لفااا مراء ااومااا  ،بياان م ايااه جماااب بااين اأامااة و  لااالك  إلىىع نىى  ا 
ثاام تاارجم  ،-سااالمعلياه الصااالة وال-ماان ساايرة النبااي  لااك  كاار رايئا، بعااد  وقياض غيااره ،يااض ا ااروق ،جم اور العلماااء

 بان عباد العاز  بان نفياض أبو حفا  عمار بان الخبااب  ، و أمير المؤمنين :لعمر بن الخباب راوي الحدن  اقاا
بان كعا  بن رلاح بان عادي  -بضم القاك وبالباء الم ملة-هللا بن قرط  بن عبدرياح بالميناة بن عبد العز  بن 

وولي الخالاة بعاد أباي بكار عشار سانين  ،درا  والمشا د كل اور د ب ،بن غال  القرري العدوي أسلم قدتما   بن لؤي 
 ،  ا مضااى غالاا  الشاا ر تقاااا بقااين-أرباال بقااين  ،تااواي نااوم اأربعاااء أرباال بقااين ماان  ي الحجااةو  ،وساا ة أراا ر

 ،والحجة عند اأكير بكسر الحااء عكاا القعادة اإن اا بفا   القااك -الش ر تقاا بكاا مضين وإ ا لم تمضي غال 
و و ابن ثالث وس ين سنة تعني كعمر النبي  ،وقيض ليالث تعني من  ي الحجة سنة ثالث وعشرين ،ثوقيض ليال

  .-رضي هللا عنه وأرضاه-وعمر للفي ه  -عليه الصالة والسالم-
عباد هللا بان الزبيار  ،دثنا الحميدي عبد هللا بن الزبيارح :-رحمه هللا تعالى-تقوا اومام البخاري ، بعد  اا اوسنا 

 ،عشارة تسالسانة ماا   ،جض أصحاب ابن عييناة مان العارارةأ ،بكر ثقة اقيه حاا  أبو ،ن عيسى القرري المكيب
  نعم كيف ،عشرة سنة تسل كاا تقوا تعني اي لالاة عمر عشرة  ما  سنة تسل

 ............. .طالب
مان  ،الياة  لاى اليامناة بعاد الماااةمان الي ،اأولاى واليانياة قباض الماااة ،عشرة تسلما  سنة  :تقوا ،اي العاررة نعم

  .على  كر الببقا  اق صارا  ا م   ناكروع المئ ،ر بعد الماا يناليانية عشال اسعة  لى 
حاادن  نرويااه و كاار العلماااء اااي  ،الحاادن  عنااد الحمياادي   تعاادوه  لااى غيااره كاااع البخاااري   ا وجااد :تقااوا الحاااكم

 اأوا أمور:اي  اا الموضل   كره عن الحميدي و ،البخاري عن عد  من ريوله
  .))قدموا قريشا ((، وجاء: قرري أنه :أو   

الحادن  عناد   ا وجاد  ، ااا مماا نااكره أ اض العلام مان اللباااف ،أتضا  او مان أاضاض البقااب مان مكاة ايقادم ل اااو 
وقااااد نل اااابا علااااى صاااالار البااااالب اباااان حمياااادي صاااااح  " الجماااال بااااين  :أقااااوا ، لااااى غيااااره وهدالحمياااادي   تعاااا

تعنااي عنااد -بعبااد هللا باان الزبياار باان العااوام اساامه عبااد هللا باان الزبياار لااو  كاار باساامه لل اابا  :أو    ،لصااحيحين "ا
د نل ابا لكان عناد الصالار قا ،وإ  من له أ نى رااحة من علم الحدن  ما نل با عليه  ااا  او ال ااريخ ،-الصلار

ا اوح اأندلساي " بان أباي نصار  د هللا محمادالصاحيحين الم اللر و او" أباو عبا نيحميدي  ااا بصااح  الجمال باال



للحمياادي صاااح  الجماال بااين ن اارجم قااد  ،وا رتاازا ل جااارة لال حقيااق  ماان تعااانيوبعااا  ،( ااا488ساانة ) الم ااوقي
صاليرة افاي حادن  أباي موساى عناد  م   أع علاوم  ،كبيارة مأنه وإع كانأ أسانان  ،الموضل  ااالصحيحين اي 

 :قااا أباو عبااد هللا :اا أباو موساى اااي صاحي  البخااري قا أو ويكياار ال ارج ،((ك جارةالعباا ة ااي ال ارج )) :البخااري 
  .الق ض بلساع الحبشة :ال رج :قاا أبو موسى

و ااا نوجاد عناد بعاا مان  ،ا  السانينبمئا بعاد البخااري  المادنني موساى أباو ،ترجم المحقق أباي موساى المادنني
كماا  ،قة تكوع اي  ااه الحالاة مساخ وتحرياض   ضابق وتحقياقوإ   و اي الحقي ،لعما  أنه تحقيق ال حقيق تعاني
 ميض  اا وكاع على  اا المس و  اصنيعة حقيقة مسخ وتحريض. ضبق وتحقيق وإ ا اعض  :تقوا :تقوا
  .نعم ،حدثنا سفياع :قاا ،عبد هللا بن الزبير و حدثنا الحميدي و  :-هللا رحمه-قاا 
 ..............طالب

والشااراح ناااكروع  ،البخاااري   ا وجااد الحاادن  عاان الحمياادي   تعاادوه  لااى غياارهكاااع  :الحاااكم تقااوا :العلماااء قااالوا
 ؟أو لبار  علاى بالاه أثنااء الك اباة ،  ندر   اض  ار  باا ن المؤلافاللبااف ال ي تكوع  ي واقعة بالفعض لكن 

  .ري و و مكي و قر  ،كض حاا  ي مبابقة للواقللكنه على  ،ما ندر   ،وإ 
  .بسفياع اليوري أنه قد نل با  ؛لكض على  لكن ما الدلي ؟من سفياع  اا ،ا سفياعحدثن :قاا

 ..........طالب
عمااراع  اباان أبااي عيينااةباان تعنااي مقبااوب بلنااه ساافياع  ،اااي رااك اااي  اااا المجاازوم بااه أنااه ساافياع تعنااي مااا :أو   

وكااع ربماا  ،ناه تليار حف اه باللر ثقة حااا  اقياه  ماام حجاة    أ ،الميموع ال اللي أبو محمد الكولي ثم المكي
اليانياة واليانياة أتضاا كااأولى اح ماض  أو اليانياة؟ ،وصف بال دليا لكنه من الببقاة اأولاى ، لا لكن عن اليقا 

ه نؤ ي ب اا الحادن  ايقباض مناوومام  م اال نن ر اي صيلة اأ اء ال ي  ،او اأامة تدليس م لقل ه اي جان  ما رو 
وكاااع ربمااا  لااا لكاان عاان اليقااا  ماان ر وس الببقااة  ،اح ملااوا تدليسااه أع اأامااة ؛عنعاان  ولااو،  ال حاادن  مبلقااا

مام الحجة بن مسرو  اليوري او وسميه سفياع بن سعيد ،-تعني بعد المااة-( 98ما  اي رج  سنة )  ،اليامنة
  .-( سنة37) تعني قبله با- ،(161ك الم واى سنة ) المعرو 

تكلام آلر المجلد السابل ألر صفحة من المجلد السابل من سير أعالم النابالء  ،يرمن الس المجلد السابلاي آلر 
د ااي تمييااز  وع نسابة و كار ضاوابق وقواعا وكياف تمياز أحاد ما مان األار   ا ور  ا ساام م ماال   ،عان الحماا نن
ض مان قاعادة تعناي  ا ،تقال ا را راك ااي السافيانين :اقااا ،ا سا برا مان بااب  يتعنالاك ثام أر ك   ، اا عن  ااا

 الصااحاب ساافياع اليااوري كبااار ،اااي الساافيانين ا راا راكتقاال  :قاااا ؟نااة عاان اليااوري ينرجاال  لي ااا اااي تمييااز اباان عي
 :ام ااى رأنااأ القاادتم قااد رو  اقاااا ،لااك أبااينو  ،عيينااة صاالار لاام ناادركوا اليااوري  وأصااحاب اباان ،كبااار قاادما ،قاادما

اااإع رو  واحااد ماان م عاان اباان  "عاايموأبااي نُ  ،والفريااابي ،ديواباان م اا ،كوكياال" :وأب اام ا ااو اليااوري و اامحاادثنا ساافياع 
لعاادم  ؛يكالحميااد ا ل باااسلعاادم  ؛أع ننساابه باان عيينااة اااال تح اااجاالاااي لاام نلحااق اليااوري وأ رك  االماا ،عيينااة بينااه

أناااه   ا كااااع باااين اوماااام  ،تعناااي مااان القاااراان ال اااي تااادرك بمجااار  الن ااار ،ا ل بااااس اعلياااك بمعرااااة طبقاااا  النااااس
االاااي تللاا   ،واحااد ي   ا كاااع بينااه وبااين ساافياع راو و  واباان ماجااة كالبخاااري ومساالم وال رماااي وأبااي  اف المصاان



 ااه قواعاد   باد مان  ،ن أناه الياوري بين ما راويين االاي تلل  على ال اوإ ا كاع الاي  ،عيينة على ال ن أنه ابن
  .ل ا ا ن باه

تحياى اأنصااري تحياى بان ساعيد  ،تحياى بان ساعيد اأنصااري حادثنا  :قااا: حادثنا سافياع، قااا :-هللا رحمه-قاا 
اتفااق العلماااء علااى جالل ااه وعدال ااه وحف ااه وإتقانااه  ،باان قاايا باان عماار اأنصاااري الماادني قاضااي ا تااابعي صاالير

محمااد باان  باارا يم باان  ،باان  باارا يمألبرنااي محمااد  :قاااا ،-تعنااي ومااااة-( 44)ماان الخامسااة تااواي ساانة  ،وورعااه
، مان الرابعاة ماا  -تعناي لام ن اابل علي اا-ثقاة لاه أاارا   ، يمي أبو عبد هللا المدني ثقة لاه أاارا الحارث بن لالد ال

أنااه ساامل علقمااة باان وقااال اللييااي الماادني ثقااة ثبااأ ماان  :علااى الصااحي  قالااه الحاااا  -تعنااي ومااااة-( 20ساانة )
صاالى هللا -ع ااد النبااي   نااه ولااد اااي :وقيااض ،ألباال ماان لعاام أع لااه صااحبة ،ألباال ماان لعاام أع لااه صااحبة ،اليانيااة
والاااي  كااره اااي الصااحابة  ااو اباان مناادة  كاار علقمااة اااي  ،مااا  اااي لالاااة عبااد الملااك قالااه الحاااا  ،-وساالمعليااه 

  .الصحابة
 ء مان البسااق لبااا بنااا الكاالم جاادا .شاايبولااو ترجمناا ل ام  ، كرناا أنناا ن اارجم لرجااا اوساانا  بال صاار كمااا سامع م

 . عو   لى صيغ اأ اءن
  .حدثنا سفياع :قاا ،حدثنا الحميدي عبد هللا بن الزبير: -رحمه هللا تعالى-مام البخاري تقوا او

    و اي وإع حاااأ لباا   ،حادثنا ااالع ،حادثنا ااالع ،حادثنا ااالع ،وسايلتي حااا ا من اأسانيد يرا  تحاك كي ،اقا
 ع حاااا ا    :وماان م ماان تقااوا ،د جماال ماان أ ااض العلاامبعضاا م علااى ساابيض اولاازام عناا ،أن ااا   بااد ماان النبااق ب ااا
أن اام  ؛أامااة الحاادن لكاان ننبلااي  كر ااا م ابعااة  ،حاااا ا   نوقاال اااي لاابا و   رااكاا ،نوقاال اااي لاابا و   رااكاا

 . النبق ب ا وإع حااوا لبا   تابعوا على
 :قااا ،لزبيارعباد هللا بان ا حدثنا الحميدي :اوسنا  بين ال حدن  قاا اي  اا ،بين -رحمه هللا تعالى-جمل اومام 
والساماب و ااه ثاالث  ،واولباار أناه ساملباين ال حادن   ،ألبرناي :قااا ،قاا: حدثنا تحياى بان ساعيد ،حدثنا سفياع

وحاادثنا خألبرنااا ( و  ل  ااا علااى  ،) السااماب ساامعأ :صاايغ اأ اء و ااي ماان أقااو  الصاايغ ،صاايغ ماان صاايغ اأ اء
رااء   ع-ااي ك ااب العلام علماا سايلتي  -رحماه هللا-ي ولااا تقاوا اوماام البخاار  ،طريق ال حمض اي اأصاض واحادة

  ، وأنبلنا.أو ألبرنا ،باب قوا المحدث حدثنا :-هللا  تعالى
قااوا  ،-تعنااي   ااار  بين ااا- ا  وساامعأ واحااد ،وأنبلنااا ،وألبرنااا ،كاااع عنااد اباان عيينااة حاادثنا :وقاااا لنااا الحمياادي

 ،وقااا لناا الحميادي :تقوا ،-اي ار   أو أنبلنا ما تعني نؤ ي بصيلة حدثنا أو ألبرنا أو سمعأ-المحدث حدثنا 
و او  ااالع ااقا ي ثناتاا الك اابااوسايلتي  ،قااا لناا او ننقاض الع عان الحميادي  ؟ق بحادثنا وألبرنااحلقاا لنا  ض تُ 
أو قاا لنا من م من تحماض  ااه الصايلة علاى ماا تحماض ااي حااا الماااكرة   علاى  ،-ريوخ البخاري -من ريوله 

 ؛ااي موضاع ا -تعالى  ع راء هللا-وسيلتي بيان ا  ،ااكرة نما اي حاا الم ،  على طريق ال لقي ،طريق ال حدن 
ولو كااع  ااا  ،حكموا علي ا بلن ا معلقة ،ن ا منقبعة غير م صلة  :أن ا وقعأ اي أحا ن  قاا بعا أ ض العلم

اااي  -راااء هللا تعااالى  ع- اااا  وساايلتي بسااق ،حاادثنا كليااره ماان اأحا ناا  الحاادن  ساامعه ماان راايخه مباراارة لقاااا
  .الموضل المناس  له



وسامعأ   اار   ،نااو أنبل ،أو ألبرناا ،لاى الللاة حادثنا  لالك عند أ ض العلم اي  ااا بالنسابة   :بن حجراتقوا 
ََ َبْاَباَرَ ىىا  :وماان أصاارح اأ لااة ايااه قولااه تعااالى :قاااا ،بين ااا بالنساابة لللااة  َيْوَمِئىى ت } [لزلااة( سااورة الز 4)] }َيْوَمِئىى ت َحَحىى ِ 

 ََ َئىىَ  ِمْلىَخ َاِبيىرت }وَ  :-جاض وعاال-وقااا  ،ماا قاااا أحا ني اا  َبْاَباَرَ ىا َحَحى ِ  وَل ينبئى  ملىىخ } [( سااورة اااطر14)]  ََل َيَنبِ 
  .واولبار واونباء بمعنى واحد ،اال حدن  واألبار  ابير

ماان م ماان اساا مر علااى أصااض  ،لااى أصااض الللااةاماان م ماان اساا مر ع ،خااالكالافيااه  وأمااا بالنساابة لالصاابالح وا:قااال
وعلياااه اسااا مر عماااض  ،حجااااليين والكاااوايينالالللاااة و ااااا رأي الز اااري ومالاااك وابااان عييناااة ويحياااى القبااااع وأكيااار 

  .حاج  اي مخ صرهالحه ابن ورج ،الملاربة
  ا  ؟الحاج   ض  و من أ ض  اا الشلع، ابن هرجحه ابن الحاج  اي مخ صر  و نا وقفه

 ،ولاه الشاااية ،تعني له الكااية اي النحاو ،نعم  و من أ ض اأصوا وله مشارك ه اي الللة ،اأصوا نعم من أ ض
وتاكر أقواا اأصوليين اي  ،معدو  من اأصوليين و و ،اي اأصواوله ك    ،وله المخ صر مخ صر المن  ي

الحاادن  تعنااي تجاادوع اااي ك اا  وإع كااانوا   عالقااة ل اام ب ،ك اا  المصاابل  وي اا م ب ااا أ ااض العلاام ماان الم االلرين
اللزالاي لاه عالقاة ااي الحادن   او قااا عان نفساه  ع  ،ااي مساللة اصابالحية قااا اللزالاي ،المصبل  قاا الارالي 

 اموضاوع اوالارالي  كار ااي تفساير ساورة العصار حادني ،بضاع ه ااي الحادن  مزجااة ،بضاع ه اي الحدن  مزجاة
 ،أع اومااام عنااد الم اللرين ننصاارك  لااى الاارالي  ؛ر  باااكره اوماامتفاا :يلوسااأح ااى قاااا  ،وتفار  باااكره اااي تفسايره

 تعناي ننقاض ماا-!  ااا  م  ااا مادح وإ   م ،  تعرااه أ اض الحادن  ولعمري أنه  مام اي نقض ما ،تفر  باكره اومام
زالاي وابان ليا من أ ض الحدن  تجدوع أقاواا الارالي والل ،وإ  من غير م ،  ا تكوع من م -تعراه أ ض الحدن   

  .م  ممن  و  من م ، ح ىالمديالحاج  و 
ات م  المديح ى أع  ا نحراكمن  ءلكن بعض م عنده ري ،أما بالنسبة للعقااد امعروك عقااد م من أ ض البدب

السانة  ين علاىو ااا ماا جعاض بعاا اللياور ؟ اكياف تقباض أقوالاه وتنقاض ااي ك ا  المصابل  ،بلنه تخاض ااي الصاالة
أن ااا  ؛ماان أ ااض الحاادن  الم االلرينويز اادوع اااي ك اا   ،المسااااض ماان قبااض  ااؤ ء ميااض  اااه تشااد وع الن اار اااي

 او  تعني ومن باب اونصاك أع علم الرواتة والمصبل  على وجه الخصول ايه ما ،ار ملأ على أقواا  ؤ ء
أن م ليسوا ؛ال م ايه ميض  اا   تقبض أقو  ،بعيد   عالقة ل ؤ ء به من قري  و  اا  ،مبني على الرواتة المحضة

من الن ر   ا تلمله اونساع أ ركه بن ره ولو  ء و مبني على ري لكن من مسااض المصبل  ما ،من أ ض الرواتة
ا تادرك بياقا  الن ار مايال  مياض ماا قاا ،تدرك بياق  الن ار ،تعني لما تقوا ميال  مسااض تدرك ،لم تكن من الحفاو

 ،اينعناد الجم اور بالشارطين المعارو  ا تصاااوعان محمولاة علاى  ،"وأع ،عنابن الصالح: أع اي صيغ اأ اء "
  .وإنما  ي منقبعة ،بن ريبة بلن ا   تللا حكم عنويعقوب  ،وأع حكم اومام أحمد

أن ماا  :قااا ؟باين أع وعان اءارقاطي  من أنن تا ابن الصالح ألا  أو نقلأ عن أحمد ويعقوب بن ريبه أن ما 
 ،م صاض  ااا  :قاالوا -علياه الصاالة والساالم-بن الحنفية عن عمار بن تاسر أع النبي قا  اي حدن  عن محمد 

 وامنقبال قاال :واقاال -وسالمصالى هللا علياه -مار باه النباي  ا  ع عماار وقاا عن رواتة ألر  عان محماد بان الحنفياة أ
لكان  اض  ااا  او  ،أمامك    ال الك الصيلةملحوو  ءاي ري ما ،عند  ؤ ء ال الك الصيلة ا نقبابوسب  

وأقوالاه مع بارة ااي علام  ،الصالح له ند اي الحادن ابن  ، اا ندرك بالن ر ،  ؟السب  اي ال فريق بين الصيل ين



ا او  ،ويجمال باين  ااا و ااا ،ر اي أقواا أ ض العلم من الم قدمين الن رية وتببيقات م العملياةو و نن  ،المصبل 
لكن  ض أ رك حقيقاة اأمار الااي مان أجلاه اار   اا اع اومامااع باين  ،ين ر بين اأقواا الن رية وال ببيق العمل

  ؟ اتين الصيل ين
 ،ساب  الخاالك ماا أ ركاه ،-الحقيقاي تعناي ماا أ رك المحاك- ،ولام تصاوب صاوبه ،كاا لاه :تقوا الحاا  العراقي

اااي  ،ا منقبعااةأن اا وعلااى أع اااي  اااا الحاادن  ،؟ حكمااوا علااى عاان بلن ااا م صاالةا الماا ،مااا أ ركااه ا لاا الكسااب  
احينماا  ،ماا أ رك القصاة -علياه الصاالة والساالم-لكنه لام نادرك النباي  ا  السند اأوا محمد بن الحنفية أ رك عمار 

مر به  ا  بن الحنفية أع عمار لكن اي قوله محمد  ،لةعن عمار اإنه تحكي القصة عن صاحب ا ا كوع م ص :تقوا
وع ا كااعاان قصااة لاام تشاا د ا  ،ة ن حاادث عاان قصااة لاام تشاا د امحمااد باان الحنفياا ،-عليااه الصااالة والسااالم-النبااي 

صاالى هللا -النبااي ة عاان محمااد باان الحنيفااة أع عمااار باان تاساار قاااا لااه أع ليلكاان لااو كانااأ الصاا ،حينئااا منقبعااة
اااالفر  بين مااا ماان حياا  أع  ،مااا تكااوع  ناااك ااار  بااين أع وعاان ،مااا تمكاان نن  ااي اورااكاا ،ماار بااي -عليااه وساالم

ا او  ،وااي اوسانا  اليااني تحكاي قصاة لام تشا د ا ،ي القصاة عان صااحب ا ا كاوع م صالةمحمد بن الحنفياة تحكا
  .واي الصيلة اليانية من مسند محمد بن الحنفية ا كوع مرسلة ،اي الصيلة اأولى من مسند عمار

قااد  ،ي ميااض  اااا قااد ندركااه الاارال ار  اااا ناادرك بااالن  ،ا تح اااج  لااى  ساانا ماا ؟ميااض  اااا الكااالم  ااض تح اااج  لااى  ساانا 
قاد تقاوا قاااض  ،م اياه  اؤ ءلكنا  عااي  راكاا أ ماا ااا  ،بان الحاجا اقاد ندركاه  ،الماديقد ندركه  ،ندركه اللزالي

ولاو  ،ااي ماا تمنال أع تااكر أقاوال م لكن ما ،لكنقوا نعم اأمر كا ،ن نقض أقوال ماي أ ض الحدن  ما تكفي ع أننا
الشااايوخ العلمااااء  ،قلناااا نقبااال أجاااض ، اااى ايماااا سااابيله الن ااارأقاااواا أ اااض الحااادن  ح ع أقاااوال م   تجااادي مااالقلناااا  

أو ماااا ين  ،أو قبااض مااااة ساانة ،تعنااي  ااض منزلااة ماان تعلاام الحاادن  اليااوم ،…………..ل اام عالقااة  الم االلروع مااا
الرواتاة     تعاوا علياه ااي ءراي بقاي ماا ؟من الرواتاة ء ض بقي له ري ؟الكبار اأامة و بمنزلة  ،أو قروع  ،سنة

اوساانا  ايااه مااا ناادا  ن اارأ  ونساااع م االلر أع  ااااماايال  قااد  ،ورب مبلااغ أوعااى ماان سااامل ،اقاا  الن اارمااا ناادرك بي
 .ومن لالا ما تح ف بالقصة ،أو قد ندرك من لالا الصيغ ،أو ما ندا على انقباعه ،قراانعلى اتصاله من 

ولسانا نعاوا علاي م  ،ا ضارناؤثر  ع نفال وإ  ما و كار مياض  اؤ ء   ،على كض حاا مياض  ااه اأماور أمر اا سا ض
لكان   نعاوا علاي م  ،وعند م أتضا  قة ااي الف ام ، م أ ض ن ر ،تعني  نما نس فيد من م اي ا م الكالم ،بمفر  م

 ،عماض الملارباة -ني عدم ال فريق بين  ااا الصايغعت-وعليه اس مر  :تقوا  نعوا علي م اي الرواتة  ،اي الرواتة
ومن م مان رأ   طاال   لاك حيا   ،مة اأربعةما   اأا نه نقض عن الحاكم و  ،ورجحه ابن الحاج  اي مخ صره

و و ما    سحا  بن  ،وتقييده حي  تقرأ عليه ،لك حي  تقرأ الشيخ من لف ة طال    رأ  ،تقرأ الشيخ من لف ه
ياق طر كااع   ا   باد أع تقاوا حادثنا باإطال   ،وابان منادة وغيار م   باد مان ال قيياد ،وابن حباع ،والنسااي ،را ويه

و  بد من ال قييد حينما تكوع ال حمض ببريق القراءة على الشيخ ال اي  اي  ،الشيخ ال حمض ال لقي والسماب من لف 
تفار  باين طار  ال حماض بااوطال   ،أو ايما قرأ عليه و كاا ،ألبرنا قراءة عليه ،حدثنا قراءة عليه :ايقوا ،العرض
وماان م ماان  ،العاارض والقااراءة علااى الشاايخويقيااد   ا كاااع طريااق ال حمااض  ،بتبلااق   ا كاااع البريااق السااما ،وال قييااد

 ،واولباار بماا تقاراء علياه ،ايخصاوع ال حادن  بماا نلفا  باه الشايخ ،رأ  ال فرقة بين الصيغ بحس  اا را  ال حمض
أ علياه واولباار بماا تقار  ،-تعناي بماا تلقاي ببرياق الساماب مان لفا  الشايخ-تخصوع ال حدن  بما نلف  باه الشايخ 



 ،وابان و اا  ،والشاااعي ،واأولاعاي ،بان جااري او ااا ماا    ،بماا تلقاي علياه ببريااق العارض والقاراءة علاى الشاايخ
 .وجم ور أ ض المشر  

كماا أناه تفار   ،مسالم تفار  بين اا بدقاة ، لي اا أالبخاري عدم ال فريق بين  اه الصيغ و  نل فاومام عرانا أع رأي 
 ،ااالعوالبخاري تقوا حدثنا  ،واللف  لفالع واالع حدثنا االع واالع :تقوا بين اللف  والبخاري   تفر   ،بين اللف 

مان صانيل البخااري أناه  با سا قراءأناه قاد ر ار  :بان حجارا   أناه كماا قااا الحااا   ،و  ننبه على صاح  اللف 
يماا بعاد ااي رارح اأحا نا  وسي بين لنا ا ،االلف  لآللر من ما ،ام  ا رو  الحدن  عن ريخين االلف  لأللر من 

  .أع  اه القاعدة أغلبية وليسأ كلية - ع راء هللا تعالى- الحقة
حاادثنا واااالع واااالع  :لكم ساا جدونه تقااواولااا ،مساالم ناار  ال فريااق ،بالنساابة لصاايغ اأ اء البخاااري كل ااا عنااده واحااد

ال حماض الااي تحماض باه  لبرياق اتبعا ،الصايغ ه تفر  بين  ااهأن ؛ألبرنا اللراع :وقاا ،االع حدثنا :قاا ،واالع
 .الحدن 

ومان سامل  ،حادثني :امان سامل وحاده مان لفا  الشايخ أاار  اقااا ،ا  ثم أحدث أتباع م تفصيال  ألار  :بن حجراتقوا 
  .ومن سمل بقراءة غيره جمل ،ألبرني :أار  اقاا لى الشيخع بنفسهومن قرأ  ،حدثنا :غيره جمل اقاا مل

 اض  ،لفا  الشايخ و  نادري نسايسامل مان  ؟أو لايا معاه أحاد ؟ض معاه أحادو  نادري  ا ،  ا نسي وقرأ على الشيخ
أو قارأ علاى الشايخ ومعاه  وإ ا سامل حادثنا؟، أو تقاوا حادثني :تقاوا  اض ؟جمال مان الباالب أو معاه ؟فار هكاع بم

وإع قارأ  ،حادثني :ااي  راكاا أناه   ا كااع وحاده ااإع سامل مان الشايخ قااا ماا ؟أو ألبرنا ؟ ض تقوا ألبرني ،غيره
 ،ألبرناا :واي طريق العرض تقوا ،حدثنا :وإع كاع معه غيره افي طريق السماب تقوا ،ألبرني :على الشيخ قاا

؟ أع لمااا ا  ااض تفاار  أو تجماال ؟ ماان م ماان قاااا تفاار  ،ونسااي  ااض كاااع معااه أحااد أو   ،لكاان   ا طاااا بااه العاارض
ل لماا ا؟ أع ومان م مان تقاوا تجما ،حادثني :تقاواقن ايالتي بااللف  الم اي ،غياره مشاكوك اياهووجاو   ،وجو ه م يقن

بااه ماان قبااض الشاايخ  ا  بالحاادن  مخصوصاا ا  تعنااي كااوع الشااخ  مقصااو  ،أقااو  ماان حاادثنا ،حاادثني أقااو  ماان حاادثنا
لااي أمااامي لايااه    أ تعنااي نف اارض أع مااا ،مجموعااة طااالب ضاامنماان كونااه ماان  ،أقااو  اااي حاااا اأ اء وال حمااض

، وإ  ناانعا مااا تمكاان،   تساا واوإ ،ني  تمااوإ ،  ن لفااأإ، و ويمكاان تلفااض ،أحدثااه وأنااا ،اااي غيااره الشاايخ صااال  مااا
تلفض، تمكان تمكن  ،تمكن نل فأ ؟المخصول بال حدن سماب  ،  ض سماعه ميض مامجموعة واحد  ناك لكن مل
ى أقااو  ماان ال حاادن  علاا ،واولبااار بال حاادن  و  رااك أع ال خصااي  ،تمكاان تقاارأ اااي ك اااب ألاار ء،بشااي ننشاالض

واأقاض  ،واأعلى من الصايل ين مشاكوك اياه ايالتي باأقاض ،أع اأقض  و الم يقن ؛ولاا تقوا حدثنا ،سبيض العموم
 ؛ر يفااحاادثنا ولااو كنااأ بم ،نااأ بمفاار يولااو ك ،أقااوا حاادثنا :قااد تقااوا قااااض ،ولكااض من مااا وجااه نااا حاادثنا وألبرنااا 

اااي ك اااب ال فسااير ماان صااحيحه اااي  -مااه هللا تعااالىرح-كمااا قاااا اومااام البخاااري  ،لد لااة علااى تلكيااد ال حاادن ل
ىىا َب َلْلَنىىا َ تفسااير  اعااض الواحااد العاارب تؤكااد  ،والعاارب تؤكااد اعااض الواحااد بضاامير الجماال :قاااا [( سااورة نوسااف2)]  }ِإ َّ

  .نعمسمعه من لف  الشيخ ليؤكد أنه  ؛حدثنا :وحينئا   ا أرا  ال لكيد ايقوا ،بضمير الجمل
 ............طالب
اااي  "وال حاادن  واولبااار اونباااءلصصااوا "  ،تاار  اصاابالح، الفاار  مجاار  اصاابالحأع الفاار   ؛كااوع ااار  مااا ت

سايما عناد مان تمنال    ،وإع كاع  ناك ارو   قيقاة باين  ااه األفااو ،اي مفا  ا  جما   أصض الللة   ار  بين ا 



كاض  اللف اة مسااوية ل لاك مان أع  ااه ااي الللاة الم ارا ك ومق ضااهمن أ ض العلم من تقاوا  ،ال را ك من كض وجه
واااي  ،  تمكاان أع نوجااد اااي للااة العاارب كلم اااع م ساااوي اع ماان كااض وجااه :وماان م ماان تمناال ال اارا ك ويقااوا ،وجااه

 لك. ي  الا العسكري أميلة كييرة من  ك اب الفرو  الللوية أب
لكاان   لااة اولبااار أوساال ماان   لااة  ،مفا  ااا واحااد :ألبرنااا " تقولااوع  حاادثنا وعنااي علااى ساابيض المياااا بمااا عناادنا "ت

 ،بمعناى أناه   تكاوع    باالنبق ،ال حادن  ضايق :قاالوا ؟  لة اولبار أوسل من   لاة ال حادن  كياف ،ال حدن 
  .بالكالم ،باللف 

 امان قاااا ،وقااد تكاوع بالقريناة القويااة ،وقاد تكااوع باوراارة المف ماة ،وقاد تكااوع بالك اباة ،كالمالواولباار قاد تكااوع با
لكان لاو قااا  ،ك باأ ماا تبلاق لكان لاو ،تبلاق   ا لف اة باالكالم ، ع حدث ني بكاا النأ طالق :زوج هللزوجاته أو 

أو لعبااد ماان م  ع ألبرتنااي بكاااا  ،ا لعبياادهالااو قاا ،بالك ابااة صااضحلبااار تأع او ؛ألبرتنااي بكاااا وك بااأ تبلااق ع 
  .ما ن علق بمسللة البال تقدم ايني بكاا النأ حر على ما أو ألبرت بكاا، ينث أو حد ،النأ حر

َئَ  ِمْلَخ َاِبيرت اولبار اونباء و اولبار واونباء اأصض أع  تعني مخبار معنا ماا واحاد    [( سورة ااطر14)] }َوََل َيَنبِ 
تعناي تسامعوع  ،عن لبر ع يم ،لكن بين ما من الفرو  من تجعض اونباء  و الخبر عن أمر ع يم ،اأصض  و

كااا   و  ،وكااا   اأنباااء ،ا عن ااا األباااررا  األبااار قااد تقااو تعنااي النشاا ،نباااء واألبااار بمعنااى واحاادنوميااا  اأ
أع  ناااك ايمااا ناااكره أ ااض العلاام ماان  ؛المقصااو  أن ااا اساا عمال ا العراااي والللااوي قرياا  ماان السااوااض ،تاا ري  مااد
  .-تعني نعم- ،وليا أي لبر ،تخ  بالخبر الع يم و  الدقيقة بين األفاو أع النبلالفر 

  ..............طالب
ىىيِ  * }َنىى َّ َيَسَاىىانَلو َ بااال رااك تعنااي  ِِ َبىىِل اْلَي ال را ك بااوماان م ماان تقااوا عنااد ماان تقااوا  [( سااورة النباال2 -1)] َنىىِ  النَّ

ولاو كااع غيار مارا ك  ،لماا أرياد بيااع ع م اه وصاف بلناه ع ايم ولااا وصاف النبال ،أن ما م ساوياع من كض وجاه
  .ه ع يموصفه بكون بالع يم لما اح ي   ليمخ    وأنه ،للخبر

تشااااه ب ااا الشاايخ ماان تجياازه وكااض  اااا باوجااالة ال ااي  ،باوجااالة -الم االلرين يتعناا-ه و علااى كااض حاااا اونباااء لصاا
 ،ببرياق الساماب تقاوا: ألبرناا وتالثم ااا أناك    تحملاأ  ىليا بواج  ليا معنا ،مس حسن وليا بواج  عند م

 ،مان ال شابل ءلاك راي     ا ترتا  علاى   الل ام ،أو حدثنا اي اوجالة وتلثم ،ق العرض وتلثمأو تقوا حدثنا ببري
 وع غياارك   ا ساااور القلاا   ءأو تخ صااك بشااي ،عنااد الشاايخ باالع تحاادثك و  تقاارأ عليااه ةوأنااك ماان اأ ليااة والمنزلاا

  .لض اي حيز الام ويدلض اي حيز ال دليا  رك أنه ند ،من  اا ءري
أو  ،أو تحادن  ،حدثنا ولم نبين أناه  جاالة :أو قاا ،ألبرنا :أو قاا ،قاا: أنبلنا ،المشااه للمشااهجالة   ا رو  باو

أع اوجااالة  نيااا  ؛لااك أنااه تحمااض الحاادن  ببريقااة عليااا  ا كاااع القصااد ماان  ،ض  اااا قااد نااامعاارض   رااك أع مياا
اإناه حينئاا ناام مان  ا بر   ليه ميض  ا  ا ت ،ببريق السماب من لف  الشيخايدلا على السامل أنه تحمض حدن  

 ووصف بعض م ب دليا الصيغ. ،نوصف بال دلياقد و  ، اه الحييية
لااك علااى وراان بعضاا م أع   ،وإنمااا أرا وا ال مييااز بااين أحااواا ال حمااض ،وكااض  اااا مس حساان ولاايا بواجاا  عنااد م

ا صابالح  مراعااةلم اللروع  لاى نعام تح ااج ا ،لاه وعلياه بماا   طاااض تح اه ا ح جااجااي سبيض الوجوب ا كلفاوا 
لفاا  اااي غياار مااا تعنااي اساا عمض ال- ،اماان تجااول عن ااا ،أنااه صااار حقيقااة عرايااة عنااد م ؛تخاا لق لاائال ؛الماااكور



اح اج  لاى اوتيااع بقريناة تادا  ،امن تجول عن ا اح اج  لى اوتياع بقرينة تدا على مرا ه -اس عمض له اصبالحا  
 ،مان ألفااو الم قادمين  ر ايحماض ماا نا ،ل بعاد تقريار ا صابالحالمسموب بالمجا وإ  اال نؤمن ال الط ،على مرا ه

كااع  ااا   ا تعناي -بخاالك الم اللرين  ،الم اللرينو الم قدمين على محمض واحاد بخاالك اايحملوا ما نر  من ألف
  _.الصيغ ال ي تدا على ال حمض اأصلي و و السماب الاي  و أصض ال حمضاي 

 -علياه الصاالة والساالم-أع اأصاض أع النباي  ؛  ال حمض السماب و و اأصض ااي الرواتاةالبريق اأوا من طر 
  .كاع تحدث والصحابة تس معوع وي لقوع عنه

  ضاامام باان ثعلبااة كمااا ساايلتي اااي الصااحي  اااي ك اااب نبحااد  ااالعلااى الشاايخ ا ساا د ا  ةوأتضااا العاارض القااراء
  .  رك أع ل ا أصض ررعي ،العلم

اياه تنقاض  أناه ماا ؛وض كما تقوا أ ض العلاموصحة ال حمض ب ا ايه غم ال  ا س د ااوجالة تعني  ،نبقى اوجالة
أماا أع تقاوا لاك أجزتاك بصاحي   ،ا نسا   لاى الشايخ ،عن أحد    وقد سمع ه أو سمعأ من تسمعه الشيخ ويقره

 وأنااأ تحمل ااه ببريااق ،ألاارهاااالع  لااى " حاادثني اااالع  لااى ألاار اوساانا  عاان رايخه اااالع عاان  :ثاام تقااوا ،البخااري 
ح ااى  ،وبعضاا م أببااض اوجااالة ماان  اااه الحيييااة ،ل ااا ماان حياا  الللااة   رااك أع ايااه غمااوض ا ساا د ا ،اوجااالة

  .أجزتك أع تكاب علي :له اكلنه قاا ،لم تسمعه مني أع من قاا لليره أجزتك أع تروي عني ما :قاا قاال م
 ،، والك ا  كيار أع الباالب كياروا ؛ضرورة رأو ا ،رأو ا ضرورةو  ،كض حاا جم ور أ ض العلم أقروا اوجالة على

لاك   ا ثام بعاد   ،مايال  لي حملاه عان الشايخجاء طال  ليقرأ صحي  البخاري  ،اإ ا وجد طال  ،والوقأ   تس وع 
نعام  ،  اياأماور   تن ،ثام رابال ،ثم جاء ثال  ؟أو النصف جاء ألر من أنن نبدأ الياني ،أو اليل  ،قرأ منه الربل

لكن نباي  -نور على نور- ،م من الناس ويحدث م تقرأ علي م الك اب من أوله  لى ألرهلو قدر أع الشيخ تجمل ائا
لك جااولوا ولااا ،يضح اااا مساا  ،ساامل الك اااب ماان أولااه  لااى ألااره لجمياال طااالب العلاام ااار ا  ااار ا  أو تُ  ،تساا مل الك اااب

 اأن ااا ؛أنبلناااا :برياااق اوجاااالة علياااه أع نباااين اإماااا أع تقاااوالكااان مااان تحماااض ب ،اوجاااالة للضااارورة مااان  ااااه الحييياااة
  .اي ا صبالح عند الم للرين  تحد 

 الزمن  يوكير اس عماا عن اي  
 

  جالة و ي بوصض ما قمن  
 

أو  ،واأولاااى لمااان تحماااض ببرياااق اوجاااالة ،العنعناااة ااااي اوجاااالةكماااا تقاااوا الحااااا  العراقاااي اسااا عمل ا الم اااللروع  
 ،ايماا نااولنيأو  ،أو ايماا أجاالني باه ،عن االع  جالةأو  ،بما  ون ا من طر  ال حمض أع نبين حدثناأو  ،المناولة

 .ايما ك    لي  لى ألره أو
حدثنا أباو  : و  مام من أامة المسلمين تقواو الحسن البصري  ، ناك من ن جول ويصرح بال حدن  ايما لم تسمعه

الحسان موصاوك  ،واحد مان م و أو حدث أ ض المدننة و  ،واحد من موالمقصو  أنه حدث أ ض البصرة و و  ، ريرة
اأصااض  ؟ أو تقاااا كااااب؟!ماادلا لنااهب ااض تكفااي أع نوصااف حاادثنا  :لكاان الماادلا   ا قاااا -رحمااه هللا-بال اادليا 

 ،ونقلااوه عنااه وتلويلااه الاااي اس ساااغه أ ااض العلاام -رحمااه هللا تعااالى-لكاان منزلااة الحساان  ،عنااد أ ااض العلاام أنااه كااااب
أنااه قاااا  ؛أو نيبااأ صااحة سااماب الحساان ماان أبااي  رياارة ،  وماان أ ااض العلاام ماان ناار  ،ين اااي موضاال ألااره ُبااأناا

 مامااة  ،ويربااى بالحساان ،أع تكااوع كاااابأو  ، مااا أع تكااوع ساامعه :أنااه   ا قاااا حاادثنا   تخلااوا ماان أماارين :حاادثنا



 ااا ضارب  :ومان م مان تقاوا ،الثبأ بعض م سماب الحسن من أبي  ريرة ،الحسن تن به عن أع نوصف بالكاب
  .وإع قاا حدثنا أبو  ريرة ،ك   نيبأ سماعه من أبي  ريرة، والحسن موصوك به، ومل  امن ال دليا الشدند

 ، لى أع نكرر ا ايماا سايلتيشاع ما نح اج مناسبة أوا حدن  علونلتي بالصيغ اي  ،نا رة جدا   ، ناك صيغ نا رة
-ه علياه ااي وق اه باناي ،لبيفة تخا  اوسانا لأن ا لن تكرر ايما بعد     ؛و  تس بيض األواع ميض  اه اأمور

  .- ع راء هللا تعالى
  .صحي  مسلم ،صيغ نا رة اي أوالر الصحي  

  .تنزا
  المؤذ : الاالم نليك .

 وعليك السالم.
 هللا ينجي  م  النار  ،بي يا شيخ بسسأذ  م  هللا ث  من 

 ............طالب
عناد أ اض  ا س حسااعأع كض  اا على سبيض  ؛لك  ا سلم جال له   ،لم تعق وإ ا سلم من ال شبل بما ،تقوا  جالة

 .العلم وليا بواج 
 ............طالب

أع  ؛وكوناه حادثنا ،الحادن  ااي اأصاض تلقاي ببرياق الساماب مان لفا  الشايخ ،الخالك تسير باين حادثني وحادثنا
 ام  ومااا ،وماان م ماان تفضااض الجماال لمااا  كاار  ، م ماان تفضااض اوااارا ماان ،أنااه منفاار  ؛أو حاادثني ،معااه مجموعااة

  .اأمر ايه سعة :ومح مض ولكض وجه تقوا ،ين أ ض العلم اي  اه المسااضالخالك مع بر ب
  .تفضض

و نااك صايلة ناا رة ااي صاحي   ، كارر كييارا  ااي ك ا  الحادن تي  كار  الصايغ ال ا تعني  اه ، ناك صيغ نا رة
باان  عاان المعااال ،حاادثنا حمااا  :قاااا ،وحاادثناه ق يبااة باان سااعيد :آلاار الك اااب تقااوا ا اومااام مساالم اااي أومساالم تقااو 

العبااا ة )) قااا:  -وساالمصاالى هللا علياه -ر ه  لااى النباي  ،ه  لااى معقاض باان تساار ر  ،ر ه  لااى معاوياة باان قارة ،لياا 
ا اي بمياباة  -أنه نسبه  ليه وأضااه  ليهبمعنى -ر ه  لى االع  ، اه صيلة ر ه  لى االع ((ك جرة  لياي ال رج 

  .الصيغ الماكورة من ال حدن  واألبار ونحو ا
ايماا  :ن مساكينقااا الحاارث با ،بدوع صايلة ،بدوع صيلة -رحمه هللا تعالى- ناك أحا ن  وجد  عند النسااي 

 اوإتباعامشايا علاى الجاا ة  ؛لبرنانعم الانن طبعوا السنن  كروا أ ،ألبرنا و  حدثنا  ما ناكر  ،رأ عليه وأنا أسملقُ 
اجاار ه ماان  ،سااملرأ عليااه وأنااا أقاااا الحااارث باان مسااكين ايمااا ُقاا ،حاادثنا و  ألبرنااا اي ااا   لكاان اأصااض مااا ،للعااا ة

-ا ااورب اومااام النسااااي مجلااا ال حاادن  ماان طاار ه  ،لااك أع الحااارث منعااه ماان الحضااوروالسااب  اااي   ،الصاايلة
 ،صاار تخ فاي وراء ساارية ويسامل ،لما طر ه من مجلا ال حادن  ا أو ألبرناعن أع تقوا حدثن -لىارحمه هللا تع

 ،و  أثار علياه الموقاف مان ال لقاي عناه ،الكوع الحارث بان مساكين ثقاة لام تفارط النساااي بحدنياه ،ويسمل الحدن 
 ،لبالا ؟ اوالخساراع مان ، ناى مناسابةوي ارك العلام أ ،وطالب العلم اي عصرنا تجده أ ناى مناسابة ن ارك الشايخ

تعنااي اااي حلقااة تحفااي  اااي وقااأ تولياال  ،تعنااي مااؤثرة تحااز اااي الاانفا ،البالاا  تعنااي  ناااك مواقااف مااؤثرة صااحي 



ثام تارك  ،ي سارق  الاووجه ب اا أنك أنأ أل ،زاز ات م واحد من البالب أنه سر  عشرة ريا   من  اه الجوااجوا
والمباراار أتضااا ن حمااض  ،اوثااميااه كفااض ماان رااك أع الم سااب  اااي تركااه عل   ،حفاا  القاارآع ماان أجااض  اااه ال  مااة

أو ن كلم عليه بين لمالاه وأقراناه بكاالم  ،من الجفاء ءقد تحصض من الشيخ بالنسبة لبعا البالب ري ،مسؤولية
ب   بعااا البااال ،لك ال ل ناا د باااوماان غياار أع تقصااد اوساااءة  نمااا تقصاا ،وياار ب ايااه غيااره ،ناار  أنااه نرتاادب بااه

  رااك أع الخسااراع  ،جفاااء ماان الشاايخ اي ركااه والخسااارة علااى البالاا  اااااي ن أع  اا ،تح مااض ميااض  اااه ال صااراا 
تصبر علاى جفااء  ،اميض  اه اأمور كما نوصي أ ض العلم اي أ ب البال  أع تصبر على جفاء الشيخ ،البال 
  .  ا أرا  أع ن علم بالفعض ،الشيخ

  لضاب م من تلضت ،العمض أن م نبقوع أن م بشروصحة  ،وصد  النية ،و  رك أع الشيوخ م ما بللوا من العلم
  تكاوع ساب  - ،ولاا نوصي أ ض العلام البالا  أ  تضاجر رايخه ،نبقى أنه ،ويرضي م ما نرضي الناس ،الناس

لاا بااه طااالب الحاادن  ح ااى  امااا ،أنااه ماان أحساان الناااس للقااا   :ح ااى قااالوا عاان محاادث ،اااي  ضااجاره وسااوء للقااه
تعناي م ماا بلاغ  ،لكوالشيخ كا ،ء من المسئوليةالبال  أع ن حمض عليه جز  ض حااعلى ك ،صار أسوا الناس للقا  
علياه أع  ،وإطالاة الوقاوك علياه أع ن حماض ،وكيارة اأسائلة ،أو  رالال م  تااه ، عاان  م لاهأو  ،به من جفاء البالب

 ،ء مان بعاد  رسجاأنه بشر قد تكوع الشيخ  ؛وتحمض الشيخ ،وعلى البال  أتضا أع نالح  قدرة الشيخ ،ن حمض
  .أو تح اج  لى الراحة ،ةالدور أو تح اج  لى  ةأو اي جو بار  وري  بار   ما أع تقف عند الباب اي رما حار،

ٍ  هللا ليار  جازآ م-ثام تجاد األاواع  ،الشيخ تع ريه ما تع اري النااس  ،تحمادوع ويشاكروع علاى  ااامان الحارل  -ا 
اا  او تسا حق و  راك أع أكيار م حرصاا  علاى  ا ، ااه منقباة ل ام ويساللوع عماا تشاكض علاي م ،أن م ن  بعوع العلم

أع كاض واحاد لاه ماا تخصاه  ، لكان ننبلاي بعاد أتضااعلاى ال حصايض ه  لاة علاى حرصا ع  ااهو ؛أكير مان مدحاه
رحمااه هللا -ااي سااولاااا اومااام الن ،والبالاا  عليااه أتضااا أع نراعااي رااروك الشاايخ ،الشاايخ عليااه أع تصاابر وي حمااض

تعناي  ،حدن  الشايخب ما ارط  ،وراء سارية تسمل الحدن  مسكين اصار طر ه الحارث  ،ن الحلقةطر  م -تعالى
اساا قبله  ثاام تجااد  اااا الشاايخ مااا ،أو أبيااه ،بعضاا م تاالتي  لااى راايخ ماان الشاايوخ الكبااار الاااي  ااو اااي ساان جااده ماايال  

طياا  أنااأ مااا  لاام تساا قبله ؟ أنااه ا لااى  اااا الشاايخ لمااا  ءثاام تحاارم علااى نفسااه أ  تكاارر المجااي ،اساا قباا مناساا 
ومن ااا  ،من ااا المبالبااة العامااة ،كااض لااه مبالبااه ا  ووحاادانالشاايخ وااااد  ليااه الناااس لرااااا   ،تاادري عاان رااروك الشاايخ

 ،اعلاى اونسااع أع ن حماض ،!رروك الشيخ الياوم وي اما تدري  ،ومن ا اأمور المكدرة الكييرة ،المبال  الخاصة
  . المس عاعوهللا ،وعليه أع تعار بقدر اومكاع

  .نعم
 ........... .طالب

  .طي  
 ...........الطالب

  .طي 
    .............الطالب



ع أوا ماان أحاادث ال فريااق بااين ال حاادن  واولبااار   :ح ااى قااالوا ،اساا قر عنااد الم االلرين  علم أع ا صاابالح  نمااالاا
عارك بعاا أ اض  ،دن  واولباارابن و    و الاي أحدث ال فريق بين ال ح ،ابن و   م للر ،بمصر ابن و  

ريااق وعاارك بعضاا م أنااه   نااؤ ي    بب ،علااى أي طريااق تحمااض ال حاادن العلاام أنااه  تمكاان أع نااؤ ي    بلفاا  
  تكاا   :اميال   سحا  قالوا ،ويفسروع الم مض من الرواة بصيل ه ال ي  كر ا ،راولبار على أي وجه تحمض الخب

 و بإساحا  بان را وياه  ااا  ما :قالوا ،وايه حدثنااي سند من اوسنا   مال اإ ا جاء  سحا  م ،دث    بللبرناتح
أناه   تكاا  تحادث  ؛نعام ،وإ ا جاء بصايلة اولباار اساروه بلناه  ساحا  بان را وياه   ا كااع الببقاة تح ماض ،غير

اا اوسانا  اتصاو  لاة ال حادن  واولباار علاى  ،ليساأ بملزماة اصابالحيةوعلى كض حاا  اه أمور  ،   بللبرنا
محااض   اااا ،أو ببريقااة العاارض علااى الشاايخ ،لفاا  الشاايخكاااع تحمااض ببريقااة السااماب ماان  ءسااوا ،أماار م فااق عليااه

ألبرناااا  :ايقاااوا ،لكااان اوراااكاا حينماااا تحااادث ببريقاااة اوجاااالة ،بماااا تحماااض ب ماااا ا تصااااا جمااااب لااام تخاااالف ااااي 
 ،عند مان   نار  صاحة اوجاالة ، نر  اوجالة   اا الاي نوقل باوركاا عند من  باوطالحدثنا أو  ، باوطال

اا   باد ول ا ،ا اا   رك اناه نوقال ااي لابا ،ا اا تجعض الناس تقبلوع الخبر و م   نروع صحة الرواتة باوجالة
  .لكبه  أو ما أر ،أو ألبرنا مناولة من ال قييد حدثنا  جالة،

  ...........طالب
تارج  أو  أع تقاوا، البخااري ماا تسا بيل ؟أو ممان   نار  ال فرياق ؟ياق ض  و ممن نر  ال فر  ،روك من تلكم به

 :ااي بعاا المواضال تجاده تقاوا ياق،  ال وا، ح اىويالتي  ااا بمعناى واحادا ماأناه نار  أن  ؛ما ترج  ماا تسا بيل
  نعام   تسا بيل أع تارج ااا اميال   ،الفر  بين ا نه   نر  أ ؛ألبرنا :الك اب نفسه تقوا ا من بعضاي و  ،حدثنا

 ام  وعلاى كاض حااا ماا ،ومان رايوله المعارواين باال فريق نارج  ب اا ،ويدقق اي  ااا ،عند مسلم الاي نر  ال فر  
وأنكاار  ، جماااب ،اتفاقاااوأنااه م صااض  ،وعلااى مااا رو  ببريااق العاارض ،اوجماااب قاااام علااى مااا روي ببريااق السااماب

 ،وإنما تقرأ علياه ،ا    تحدث مبلق -رحمه هللا- لكاموطل اومام م ،اومام مالك عمن طل  منه أع تحدثه بالموطل
أنكار  ،و  تجزياك ااي الحادن  والقارآع أع ام ،العارض تجزياك ااي القارآع :وأنكر على من طل  منه ال حادن  قااا

  .والقرآع أع م ،و  تجزيك اي الحدن  ،عليه تجزيك اي القرآع
قاد تجاد ااي  ،النساخ الا الك وأتضاا   ،ال حاري مراعات اا تح ااج  لاى مزياد مان  اصابالحيةعلى كض حاا  ااه أماور 

عان الك ا  اضاال   ،اي نسخة ألر   صيلة تخ لف عن ما ،صحي  مسلم اي بعا النسخ القدتمة الع يقة الموثقة
  .به البخاري  ما نقض ن يرومنقوا  لينا بدقة  ،صحي  مسلم مع نى به ؛ وعاألر  

 .وعلى آله وصحبه أجمعين ،محمد، وصلى هللا وسلم على نبينا وهللا أعلم


